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 چکیده 

 نیا یمطالعه شده است. براآن  یخواص رنگرز یرو نیشده و اثر کرات یسماق بررس یعیطب یبا رنگزا یلونیپارچه نا ریپذیرنگ اتیقیتحقکار  نیدر ا

 به بازیافتی کراتین از استفاده با نایلون سطح اصالح ادامه در و هشد استخراج مرغ پر ضایعاتی الیاف از سولفیتی هیدرولیز روش به کراتین منظور ابتدا

انجام شد و نتایج حاصل اصالح سطح الیاف نایلون با کراتین  قرم مادون سنجی طیف از استفاده با شیمیایی ساختار ارزیابی انجام گردید. کشی رمق روش

 توانی. لذا مباشدینسبت به پارچه خام و دندانه دار م نیپارچه اصالح شده با کرات یباال کشینشان دهنده رمق زیبا سماق ن یرنگرز جینتارا اثبات نمود. 

ارزیابی پارامترهای ثباتی نیز نشان دهنده ثبات شست و شویی و سایشی باالی استفاده نمود.  یعیطب یبه منظور بهبود جذب رنگ با مواد رنگزا نیاز کرات

 )گرم مثبت S. aureusدو باکتری در برابر شده  یرنگرز لونیناهای پارچهنهایت ارزیابی خاصیت ضد میکروب  ارچه رنگرزی شده با سماق می باشد. درپ

ATCC25923 )و E.coli  گرم منفی(ATCC25922 )باشدیمسماق  یضدباکتر تیخاصدهنده انجام شد و نتایج نشان.  

 سماق، رنگرزی ،یعیطب یرنگزانایلون، کراتین بازیافتی، کلمات کلیدی: 
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Abstract 

In this research, the dyeing of nylon fabrics with sumac as a natural dye was investigated and the effect of keratin treatment on the dyeing 

properties was studied. For this purpose, first keratin was extracted from chicken feathers by the reduction hydrolysis method, and then surface 

modification of nylon fabric with the extracted keratin was performed via the exhaustion method. The chemical structure of the treated fabrics 

was evaluated by FTIR and the results proved the successful keratin treatment on the surface of the fabrics. The obtained results showed high 

dye absorption of keratin-treated fabric in comparison with mordant-treated and untreated fabrics. Thus, keratin could be used for enhancing 

the absorption of natural dyes. Colorfastness properties of the dyed fabrics with sumac were evaluated and high washing and rubbing fastness 

were attained. Finally, the antibacterial properties of the dyed fabrics against both gram-positive and gram-negative bacteria were performed 

and the results showed the antibacterial activity of sumac. 
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 مقدمه -1

 به انها نیاز و انسانی جوامع افزون روز رشد به توجه با

 گسترش همچنین و روزمره زندگی در منسوجات و پوشاک

 روز به روز طبیعی الیاف کمبود و نساجی به صنایع وابسته

 برای جایگزین عنوان به مصنوعی الیاف از استفاده به تمایل

 است امروزی جامعه های نیاز جوابگوی طبیعی که الیاف

 به نایلون آمیدی پلی الیاف میان این در .است شده بیشتر

 کاربرد سایشی مقاومت و کشش باال، قابلیت استحکام دلیل

 ای گسترده تحقیقات .[1]دارد نساجی صنعت در ای گسترده

 مختلف های روش به مصنوعی الیاف سطح اصالح زمینه در

 صورت رنگ جذب بهبود منظور به فیزیکی و شیمیایی

 مشکل با همواره نساجی صنعت طرفی از. [5-2]است پذیرفته

 فرایند پساب از ناشی زیست محیط چون آلودگی ای عمده

 فرایند از گیری بهره لذا .است مواجه تکمیل و رنگرزی های

 .[6]است اهمیت حائز بسیار زیست محیط و حافظ ایمن های

رنگرزی منسوجات، چوب و چرم با  نهیزم رامروزه مطالعه د

قرار  یقاتیاز گروههای تحق ارییمورد توجه بس یعیرنگهای طب

 .[8, 7]اشدبیم یعیگرفته است که به علت خواص رنگهای طب

 طیرنگها با مح نیتوان به سازگاری ایخواص م نیز جمله اا

سرطان،  ضد ت،یکمتر، ضد باکتری، ضد حساس تیسم ست،یز

 .[10, 9]اشاره نمود یعیطب دهاییش جادیا تیضد بو و قابل

برای رنگرزی نایلون با مواد رنگزای طبیعی از رنگزاهای 

عفران، زرشک و... مختلفی چون حنا، پوست پیاز، زردچوبه، ز

استفاده شده است. برای رنگرزی الیاف مصنوعی با مواد رنگزای 

. النگار و [11]طبیعی از دندانه های مختلفی استفاده می شود

همکاران از سولفات آهن، سولفات سدیم و کربنات سدیم 

استفاده کردند. ابتدا پارچه ها توسط دندانه ها اصالح سطحی 

اشعه سپس پارچه های اصالح شده تحت شرایط می شوند، 

ازن با رنگزای طبیعی زعفران و زرد چوبه رنگرزی /ماوراء بنفش

می شوند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش 

دقیقه قابلیت جذب رنگ بیشتر  120به  0زمان پرتو دهی از 

رحمان و همکاران از امواج مایکروویو برای . [12]شده است

 .[13]رنگرزی نایلون با مواد رنگزای طبیعی استفاده کردند

حاجی و همکاران با استفاده از پالسما و دندانه دارکردن سطح 

نایلون باعث افزایش جذب رنگ روی لیف شدند. از سولفات 

با  مس به عنوان دندانه استفاده شد. پارچه های رنگ شده

لیت عصاره زرشک )پس از اصالح پالسما و دندانه دار شدن( فعا

ضد باکتری قابل قبولی در مقابل هر دو باکتری گرم مثبت و 

الماتی و همکاران نیز تاثیر اشعه  .[14]گرم منفی نشان دادند

الکترونی را بر رنگ پذیری الیاف مصنوعی بررسی کردند. بر 

و  kGy 300مبنای نتایج حاصل شرایط بهینه با دوز تابش 

میرجلیلی و همکاران به . [15]آمد ساعت بدست 1زمان 

بررسی رنگرزی پارچه ی نایلون و رنگزای طبیعی حنا و 

تاثیرات آن پرداخته اند. فرایند رنگرزی و دندانه دار کردن 

همزمان صورت گرفت زیرا در رنگرزی الیاف مصنوعی با 

رنگزای طبیعی استفاده از دندانه ضروری می باشد. ماده 

ضد باکتری بر روی پارچه ی رنگزای حنا باعث ایجاد خواص 

نیز رنگرزی بدون  مامون و همکاران. [16]نایلونی می گردد

سی کردند. آنها دندانه نایلون را با رنگزای گیاهی ماهاگونی برر

را بر روی قدرت رنگی پارچه مطالعه  pHتاثیر دما، زمان و 
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 pHساعت در  1شرایط بهینه در دمای جوش به مدت  نموده و

 .[17]اسیدی بدست آمد

 سطح اصالح جهت کراتین طبیعی پلیمر از این تحقیق در

 به کراتین .شده است استفاده آن پذیری رنگ بهبود و نایلون

 و سازگار زیست همچنین و بودن دسترس قابل و ارزان دلیل

 پر. گرفته است قرار توجه مورد بودن پذیر تخریب زیست

سولفیدی،  دی های پیوند از و خالص تقریباً کراتین از پرندگان

 شده آبگریزی تشکیل های همکنش بر و هیدروژنی های پیوند

 که باشد می پایدار و آب در نامحلول پروتئینی کراتین .است

پزشکی، مختلف نساجی،  کاربردهای در آن از توان می

 به توجه با .[18]کرد استفاده بهداشتی و کشاورزی، آرایشی

 کراتین بازیافت ها، مرغداری در پر تن ها میلیون سالیانه تولید

 و الزم محیطی زیست نظر از تنها نه منابع ضایعاتی این از

 کراتین از توجهی قابل افزوده ارزش است، بلکه ضروری

 استفاده مزایای جمله از .[19]شد حاصل خواهد استخراجی

 پذیر تخریب زیست به توان می نایلون اصالح جهت کراتین از

 ماده عنوان به ها مرغداری ضایعات کراتین، استفاده از بودن

 دیگر با مقایسه در هزینه بودن کم نتیجه در و اولیه خام

 بودن مصنوعی، سازگار ی پوشش دهنده مواد و پلیمرها

عاملی  گروههای نایلون، وجود پروتیئنی ساختار با پر کراتین

 اشاره بودن آن سازگار زیست و در کراتین رنگ جاذب متعدد

 کرد.

از کراتین بازیافتی از الیاف پروتیئنی ضایعاتی می توان جهت  

بهبود رنگ پذیری منسوجات استفاده نمود. برای مثال کانتاچ 

و همکاران ازکراتین استخراج شده جهت افزایش جذب 

رنگهای اسیدی و راکتیو )وینیل سولفونه و آلفا برمو اکریل 

استفاده کردند. نتایج بدست آمده نشان داد  آمید( بر روی پشم

طبیعی کراتین به عنوان جایگزین  که می توان از پلیمر

ترکیبات شیمیایی مضر در فرایند تر کاالی پشمی استفاده 

وانگ و لیو پارچه های پنبه ای را با پروتیئن پر مرغ  .[20]نمود

و یک عامل کاتیونی خود متصل شونده اصالح کردند. خواص 

پارچه پنبه ای رنگرزی شده با رنگزای راکتیو بدون حضور نمک 

با پارچه رنگرزی شده با حضور نمک مورد مقایسه قرار گرفت. 

جذب و تثبیت نتایج به دست آمده از پارچه اصالح شده نشانگر 

بیشتر رنگ نسبت به پارچه بدون اصالح است. با این حال 

توانایی جذب رنگ در پارچه اصالح شده با پروتئین پر مرغ 

بیشتر از پارچه اصالح شده با عامل کاتیونی می باشد. ساختار 

خاص کراتین پر مرغ باعث افزایش واکنش رنگ های راکتیو 

پر مرغ یک عامل  پروتئین. بنابراین شده استآنیونی و پنبه 

رنگرزی بدون حضور نمک و یک عامل دوستدار محیط زیست 

 .[21]می باشد

اخیر سماق از چند منظر بررسی شده است که  در سالهای

اثرات آنتی اکسیدانی و به خصوص ضد میکروبی از آن جمله 

 منظور به کراتین با نایلون اصالح تحقیق این هدف .[22]است

 خواص ایجاد و لیف توسط سماق طبیعی رنگزای جذب بیشتر

 ناشی مشکالت تا باشد می نایلون روی همزمان میکروبی ضد

 مختلف مصارف برای راحتی به و رفته بین از رنگرزی آن از

 بگیرد. قرار استفاده مورد

 اتتجربی -2

       مواد -2-1
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 شرکتاز  (گرم بر متر مربع 5وزن ) %100 نایلون پارچه

مواد مصرفی در این پژوهش پارچینه خریداری شد. سایر 

سیتریک، سولفید سدیم، هیدروکسید سدیم اسید  عبارتند از:

 .آلمان  Merckمحصول شرکت  و اتانول

  استخراج کراتین از پر مرغ -2-2

درجه  60گرم بر لیتر شوینده غیر یونی در دمای  1بتدا پرها با ا

ساعت شسته شده و سپس چربی زدایی  2سانتی گراد به مدت 

درجه سانتی  95تا  85در دمای بین  %96استفاده از اتانول با 

ساعت انجام شد. سپس پرها داخل آون در  2گراد و زمان 

ساعت خشک شدند و الیاف پر از ساقه  1به مدت  80دمای 

 10جدا شد. به منظور استخراج کراتین، وزن مشخصی از پر با 

راد و با درجه سانتی گ 60گرم بر لیتر سدیم سولفید در دمای 

عمل می گردد. بعد از دو ساعت پرها حل   L:G 30:1نسبت

شده و محلول غلیظی به دست می آید که به وسیله کاغذ 

صافی فیلتر شد. محلول رقیق به دست امده در داخل کیسه 

کیلو دالتون( قرار گرفت و داخل 3,5دیالیز )وزن مولکولی 

عت سا 48بشری که در ان اب مقطر وجود دارد به مدت 

ب مقطر داخل بشر مکررا تعویض آگذاشته شد. در این مدت 

می گردد. پس از فرایند خشک کن انجمادی )فریز درای( پودر 

 سفید رنگی حاصل می گردد که کراتین بازیافتی می باشد.

  رنگرزی نایلون با سماق -2-2

گرم بر لیتر شوینده غیر یونی در دمای  1با ابتدا پارچه نایلونی 

 ساعت آماده سازی می شود. 1سانتی گراد به مدت درجه  60

( %3و %1) نیبه همراه کرات یلونیپارچه نااصالح سطح، جهت 

ساعت  2به مدت  L:G 30:1با نسبت  کیتریس دیاس 10و %

به نیز سماق پودر  شد.گراد عمل  درجه سانتی 60 یدر دما

و شده جوشانده  L:G 30:1ساعت در آب با نسبت  2مدت 

برای  .می شودمحلول صاف شده به عنوان رنگزا استفاده 

 %3و  %1مقایسه بین کراتین و دندانه، از سولفات آلومینیوم 

کردن نایلون قبل از رنگرزی استفاده شد.  دار-نیز جهت دندانه

)عمل شده با کراتین و اصالح شده  یها پارچهدر نهایت 

ساعت  1جوش به مدت  یسماق در دما %30و خام با دندانه( 

های مختلف  pHرنگرزی در  شد. یرنگرززیر  نمودارطبق 

بدست   pH=4انجام شده و بهترین نتیجه در  4و  3، 2اسیدی 

 آمد.

 
 UV-Vis طیف سنج پس از رنگرزی و با استفاده از

مقدار درصد رمق سوییس(   Camspecشرکت  M350)مدل

 شود:می محاسبه  ریز رابطه طبقها نمونه یکش

×1000)/A1A-0E=(A 

 

جذب ثانویه پسابهای رنگرزی  1Aجذب اولیه و  0Aبه نحوی که 

 باشد. نانومتر( می 300جذب سماق ) حداکثردر طول موج 

  پارچه های رنگرزی شده مشخصه یابی -3-2

آزمون طیف  باشده  پارچه های اصالحساختار شیمیایی 

عدد موجی سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز نیز در محدوده 
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NEXUS -FTIRسانتی متر به کمک دستگاه  بر 4000-400

-نمونهانعکاس  زانیمچنین هم گرفت. مورد ارزیابی قرار 870 

 یانعکاس طیف سنجشده به کمک دستگاه  یرنگرز یها

(Datacolor V2.3 plus )یقدرت رنگد و ش یریگاندازه (K/S) 

از معادله با استفاده جذب سماق در طول موج حداکثر ها نمونه

  :تمحاسبه شده اس مانک-وبلکایک

/2R2R)-K/S= (1 

ضریب انتشار  Sضریب جذب و  Kانعکاس،  Rدر این رابطه 

 می باشد. 

  ISIRI طبق استاندارد ملی آزمون استحکام کششیبرای 

دستگاه  که به طوریاستفاده شد.  دستگاه اینسترون از2-1147

سطح مقطع  نموده و برثبت  F نیروی الزم برای این کار را 

عدد حاصل، بیانگر تنش وارد شده به  و کردهتقسیم  Aجسم 

 در ابعاد  نمونه ها انجام این آزمونبرای  نمونه می باشد.

cm1×3  و در دستگاه مورد نظر با تغییرات طول شد برش داده

mm/min 10  با سه  و پود جهت تارهر دو در تحت کشش

  قرار گرفت.تکرار 

رنگ پارچه های  یشیو ثبات سا ییثبات شستشو نییتع جهت

 ISO 105مطابق استاندارد  بیرنگرزی شده به ترت یلونینا

C04 1989  وBS-EN 20105 اسیعمل شد و با استفاده از مق 

هم چنین  .دیعدد ثبات مشخص گردتغییر رنگ خاکستری 

 به پارچه نوری ثبات دستگاه طریق از 4084استاندارد مطابق 

 قرار خورشید شده سازی شبیه نور مقابل در ساعت 53مدت 

 بدست آمد. نوری با معیار آبی و ثبات گرفت

انجام  انتشار دیسک ضدباکتری بر اساس روش اصیتارزیابی خ

به صورت  رنگرزی شده با سماق پارچه برای این منظورشد. 

برش داده و توسط دستگاه اتو کالو  mm 50 دایره با قطر 

( استریل min 20به مدت  2lb/in 15و فشار  C°121)دمای 

 CFU/ml 510×1از سوسپانسیون میکروبی  ml 1شد. سپس 

 24مجاور و به مدت  تهیه شده در محیط کشت مایع با نمونه

ها قرار گرفت تا باکتری C°37ساعت در انکوباتور و در دمای 

در صورت امکان رشد و تکثیر یابند. جهت بررسی فعالیت ضد 

( و 25923ATCC )گرم مثبت S. aureusمیکروبی دو باکتری 

E.coli  گرم منفی(25922ATCCانتخاب شدند )  و قطر هاله

 عدم رشد اندازه گیری شد.

 بحثنتایج و  -3

 FTIR طیف سنجی -3-1

طیف سنجی مادون  آزمونجهت ارزیابی ساختار شیمیایی از 

 هایآورده شده است. پیک 1قرمز استفاده شد و نتایج در شکل 

آمیدی  پیوندهای به مربوط طیف مادون قرمز در شاخص

 است. زنجیر نایلون در ساختاری واحد تریناصلی باشد کهمی

گیرد، قرار می cm 3300-3200-1که در محدوده  Aآمید 

دهد. ارتعاشات کششی را نشان می N-Hارتعاشات کششی 

 باشد. ارتعاشاتمی cm2900-2800-1متیلن در محدوده 

 cm1700-1600-1ناحیه  در C=O مربوط به Iکششی آمید 

 قرار cm1580-1480-1 محدوده در که II آمید. گیردمی قرار

 و C-H کششی و  N-H خمشی ارتعاشات به مربوط گیرد،می

  ترکیب از ناشی cm 1300-1220-1 ناحیه در واقع III آمید
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 N-H ایخمشی درون صفحه و C-N کششی ارتعاشات

 عمل نمونه FTIRطیف  مقایسه در مجموع با .[12]باشدمی

 که گرددمی مالحظه خام نمونه  FTIR طیف با کراتین با شده

ایجاد نشده است.  الیاف شیمیایی ساختاردر  اساسی تغییرات

cm-3200-1هر چند شدت و پهنای پیک جذبی در محدوده 

( و در N-Hو  O-H)مربوط به ارتعاشات کششی  3500

مربوط به پیوندهای آمیدی در  cm1700-1200-1محدوده 

اتصال پروتئین  در نتیجه که اصالح شده افزایش یافته نمونه

 باشد.کراتین می

 

 

 

 %3 کراتین با شده اصالح و خام نایلون پارچه FTIR طیف -1 شکل

 

آورده شده است.  2واکنش اتصال کراتین به نایلون در شکل 

با توجه به ساختار پلی آمیدی نایلون و کراتین اتصال این دو 

پلیمر از طریق اسید سیتریک میسر می باشد. چنانچه مشاهده 

 اتصال دهنده عرضیمی شود گروه آمین کراتین با استفاده از 

اتصال آمیدی به گروه آمین نایلون سیتریک اسید از طریق 

متصل می شود و در نتیجه اصالح سطح نایلون با کراتین منجر 

 به افزایش گروههای فعال نایلون می گردد.
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 سیتریک اسید از استفاده با نایلون به کراتین اتصال واکنش شماتیک -2 شکل

 

  رمق کشینتایج  -3-2

 1در جدول با سماق های رنگرزی شده کشی نمونهدرصد رمق

جذب  زانیکه م ی دهدنشان محاصل  جینتاآورده شده است. 

از نمونه خام بوده است.  شتریاصالح شده ب لونینا یرنگ بر رو

قرار  فیل یبر رو یبه خوب نیاست که کرات یمعن نیبد نیا

امر وجود  نیا لیداده است. دل شیگرفته و جذب رنگ را افزا

است که با  نیکرات یبر رو ریپذ متعدد رنگ یعامل یگروهها

. [23]ی گرددسبب بهبود جذب رنگ م لونینا یرواتصال بر 

 نیاتتوان گفت که کر یم یدرصد رمق کش جیبا توجه به نتا

 سهیجذب رنگ شده است و در مقا شیبهتر از دندانه باعث افزا

 یعملکرد بهتردار دندانه حتی نسبت به نمونه با نمونه خام 

است. به نحوی که با افزایش مقدار کراتین درصد رمق داشته 

را نشان  برابر( 5/3)بیشتر از  کشی افزایش قابل مالحظه ای

 می دهد. 

 

 دندانه و کراتین با شده اصالح های پارچه کشی رمق مقایسه - 1 جدول  

 

نایلون  

 نن

نایلون

 نن

 کراتین

 کراتین

 کراتین

 

 کراتین

 اسید سیتریک

 نمونه ها جذب اولیه جذب ثانویه درصد رمق کشی

 پارچه خام 1.20 0.95 20.6

 %1پارچه اصالح شده با کراتین 1.80 0.53 70.2

 %3پارچه اصالح شده با کراتین  1.57 0.38 75.9

 %1دندانه  پارچه اصالح شده با 1.60 0.57 64.1

 %3پارچه اصالح شده با دندانه  1.04 0.55 47.1
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 آزمون طیف سنجی -3-3

 )الف( 3منحنی انعکاسی نمونه های رنگرزی شده در شکل 

آورده شده است. چنانچه مشاهده می شود مقادیر انعکاس بعد 

از عمل با کراتین کاهش یافته است که نشان دهنده جذب 

رنگ باالتر پارچه های اصالح شده با کراتین است، به نحوی 

کراتین  %3که کمترین میزان انعکاس در پارچه عمل شده با 

ذکر شد،  بدست آمده است. همان گونه که در نتایج رمق کشی

سبب بهبود  نیکراتدر  ریپذ متعدد رنگ یعامل یوجود گروهها

مقادیر قدرت رنگی  .با سماق شده است لونیناجذب رنگ 

(maxSK/ ) محاسبه شده برای نمونه های خام و اصالح شده با

جذب   نشان دهنده افزایش )ب( 3در شکل کراتین  %3و  1

رنگ پس از عملیات اصالح با کراتین می باشد و بیشترین 

کراتین  %3مقدار قدرت رنگی مربوط به پارچه عمل شده با 

  است.

 

 الف

 

 ب

 ، ب( مقادیر قدرت رنگی محاسبه شدهمنحنی انعکاسی پارچه های رنگرزی شدهالف(  -3شکل 

 

 کششیاستحکام  -3-4

پارچه خام و اصالح شده با استفاده از دستگاه کششی استحکام 

نتایج حاصل در جدول با توجه به ارزیابی شد. استحکام سنج 

 شیبا افزا پودو  تارتوان گفت که استحکام در جهت می 2

طول با  ادیدرصد ازد نیهمچناست. کاهش یافته  نیکرات

اصالح  اتیدهد عمل یکم شده است که نشان م نیکرات شیافزا

باعث کاهش  کیتریس دیاس طیدر مح نیسطح با کرات

در  رییتغ نیکه ا یبه نحو شود یم یلونیاستحکام پارچه نا

عملیات اصالح  بوده است. شتریب نیمورد درصد باالتر کرات

رات معناداری را یکراتین نسبت به پارچه خام تغی%1سطح با 

دهد، در صورتی که در در استحکام کششی پارچه نشان نمی 

کراتین کاهش استحکام و ازدیاد طول به لحاظ  %3حضور 

 آماری معنادار است.
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 و ازدیاد طول نمونه هاکششی استحکام  -2جدول 

در جهت پود ازدیاد طول 

(%) 
 استحکام در جهت پود

(N) 

در جهت تار ازدیاد طول 

(%) 

در جهت  استحکام

 تار
(N) 

 پارچه

 خام 566±20 23.6±2 420±16 26.3±1

 %1اصالح شده با کراتین  554±18 23.1±1 390±20 25.1±2

 %3اصالح شده با کراتین  480±10 20.9±2 320±15 23.2±1

 

 ارزیابی ثبات ها -3-4

آورده شده است. باتوجه به  3نتایج ارزیابی ثباتها در جدول 

اعداد به دست امده از ثبات رنگ در برابر نور می توان گفت 

رنگرزی شده با سماق )هم پارچه خام و هم پارچه که پارچه 

دارای ثبات نوری باالیی نمی باشد. ولی تکمیل شده با کراتین( 

یی در شست و شو داشته ثبات باالپارچه تکمیل شده با کراتین 

و رنگزا به خوبی درون پارچه قرار گرفته است. همچنین 

پارچه در مقابل سایش باال بوده و رنگرزی باعث این مقاومت 

به نظر می رسد عملیات  سیب رساندن به پارچه نشده است.آ

تکمیل کراتین روی سطح پارچه با جذب بیشتر رنگزا سبب 

 است.بهبود پارامترهای ثباتی شده 

 

 شست و شویی و سایشی ،نتایج ثبات نوری -3 جدول

ثبات 

 سایشی

ثبات شست و 

 شویی
  ثبات نوری

 خام 3 3-4 3-4

5 4-5 4 
اصالح شده با 

 %1کراتین 

5 4-5 4 
اصالح شده با 

 %3کراتین 
 

 ضد میکروب نتایج -5-3

کراتین  %3خاصیت ضد میکروب پارچه عمل شده با  4شکل 

سماق را در مقابل هر دو باکتری گرم  %30و رنگرزی شده با 

توجه به قطر هاله به  بامثبت و گرم منفی نشان می دهد. 

سماق دارای خاصیت ضد میکروبی سانتی متر(  2)دست امده 

است. یکی از دالیل خاصیت ضد میکروبی سماق وجود مقدار 

. تانن ها ترکیبات پلی فنولیک می باشندزیادی تانن است، 

همکاران نشان دادند که تعداد باکتری های گرم  ناصر عباس و

مقدار چشم به مثبت و منفی در مدت یک ساعت حضور سماق 

 .[24]گیری کاهش می یابد

 

پارچه رنگ شده با  نتایج ارزیابی خاصیت ضد باکتری -4 شکل

و سمت چپ: باکتری  S. aureusسماق )سمت راست: باکتری 

E.coli) 

 کلی گیرینتیجه -4

در این کار تحقیقاتی اصالح سطحی پارچه نایلونی با استفاده 

 از کراتین استخراج شده از پر مرغ به منظور بهبود رنگ پذیری

لیف نایلون توسط رنگزای طبیعی سماق انجام شد. نتایج 

 طبیعی زایرنگ یک عنوان به که سماق داد نشان بدست آمده
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استفاده از کراتین در رنگرزی . دارد را نایلون رنگرزی قابلیت

که جذب رنگ بر روی نایلون تاثیر بسزایی داشت، به طوری

چنین این عملیات منایلون را بدون نیاز به دندانه افزایش داد. ه

های سایشی و شست و شویی نیز تاثیر اصالح سطح بر ثبات

رنگزای سماق باعث ایجاد  بعالوه نامطلوبی نگذاشته است.

 خواص ضد میکروبی بر روی پارچه نایلون شده است. 
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